
Listeforslaget er tosidig.  
Listeforslaget og underskriftene må være på  

samme ark for at det skal være gyldig. 
 

Listeforslag for 

 

Nominasjonskomiteens liste 
 Navn på bispedømme: 
ved valg av leke til bispedømmeråd og Kirkemøtet (8.- og) 9. september 
2019 i  

 

  

Nr. Navn (Fornavn, Etternavn)  Fødselsår Stilling1 Bosted1 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

Listeforslaget skal inneholde minst 7 og maksimalt 18 kandidatnavn (kirkevalgreglene § 7-2). 
Listeforslag ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet skal inneholde minst 40 prosent kandidater av 
hvert kjønn, minst 20 prosent andel kandidater under 30 år samt kandidater fra minst tre prostier i 
bispedømmet. 

Listeforslag og signaturer skal leveres på papir til valgrådet i bispedømmet.     

 

                                                           
1 Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å 
unngå forveksling av kandidatene på listen. 



Listeforslaget er tosidig.  
Listeforslaget og underskriftene må være på  

samme ark for at det skal være gyldig. 
 

 

 Valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet 2019 Dato:  
Nominasjonskomiteens liste Bispedømme:  

 
Underskrift fra nominasjonskomiteens medlemmer 
 

Nr.  Fornavn Etternavn Fødselsdato Gateadresse Postnr.  Sokn Underskrift 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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